
Slovenský rybársky zväz – Mestská organizácia, Bottova 5, 971 01 Prievidza 

  

Z Á P I S N I C A 

z rokovania delegátov mestskej konferencie MsO SRZ Prievidza konanej dňa 

4. apríla 2019 v Diviackej Novej Vsi. 

Prítomní : podľa prezenčnej listiny 

 

Program : 

1. Otvorenie, voľba pracovného predsedníctva 

2. Voľby pracovných komisií ( mandátová, návrhová ) 

3. Správa o činnosti výboru MsO SRZ Prievidza za uplynulé obdobie 

4. Správa o hospodárení MsO za rok 2018 a návrh rozpočtu na rok 2019 

5. Správa o činnosti Kontrolnej komisie MsO za uplynulé obdobie a jej stanovisko 

k ročnej uzávierke hospodárenia MsO za rok 2018 a k návrhu rozpočtu na rok 

2019 

6. Návrh plánu hlavných úloh MsO na rok 2019 

7. Správa Mandátovej komisie o účasti delegátov na MK 

8. Odovzdanie vyznamenaní 

9. Diskusia 

10. Správa Návrhovej komisie – Návrh a schválenie uznesenia MK 

11. Záver 

 

 

K bodu 1 : 

 

Rokovanie mestskej konferencie MsO SRZ v Prievidzi otvoril a viedol pán Slavomír 

Uhlár. Na rokovaní privítal delegátov konferencie a hostí. Predniesol návrh 

pracovného predsedníctva v zložení : 

 

1. Tibor Bezuška – predseda MsO SRZ 

2. Slavomír Uhlár – podpredseda MsO SRZ 

3. Ľubomír Mokrý – tajomník MsO SRZ 

4. Zdenko Čavojčin – hospodár MsO SRZ 

5. Emília Homolová – účtovníčka MsO SRZ 

6. Ing. Roman Bujna – predseda Kontrolnej komisie MsO SRZ 

7. Ing. Ľuboš Jelačič – zástupca mesta Prievidza  

8. Ivan Kohút – starosta obce Diviacka Nová Ves 

9. Ing. Jozef Lauš – Viceprezident TN kraja – Rada SRZ Žilina 



 

Následne vyzval prítomných, či niekto má námietku k zloženiu pracovného 

predsedníctva. Keďže tak nikto neučinil, dal hlasovať o zložení pracovného 

predsedníctva. 

 

Hlasovanie :      Za : 67   Proti : 0   Zdržalo sa : 1 

Návrh bol schválený. 

Ďalej prítomných oboznámil s programom MK a požiadal ich, aby sa vyjadrili, či má 

niekto pripomienku k programu alebo chce program zmeniť. Keďže tak nikto neučinil, 

dal hlasovať o programe. 

 

Hlasovanie :      Za : 68   Proti : 0   Zdržalo sa : 0 

Návrh bol schválený. 

 

K bodu 2 : 

 

V druhom bode predsedajúci navrhol, aby mandátová komisia pracovala v zložení : 

1. Milan Cápa – predseda MK 

2. Jozef Duchoň – člen MK 

3. Ján Radosa  – člen MK 

 

Hlasovanie :      Za : 68   Proti : 0   Zdržalo sa : 0 

Návrh bol schválený. 

Následne navrhol, aby návrhová komisia dnešnej konferencie pracovala v zložení : 

1. Milan Hrdý – predseda NK 

2. Lukáš Flimel – člen NK 

3. Jozef Ďurica – člen NK 

 

Hlasovanie :      Za : 68   Proti : 0   Zdržalo sa : 0 

Návrh bol schválený. 

 

K bodu 3 : 

Správu o činnosti MsO SRZ Prievidza za rok 2018 predložil predseda mestskej 

organizácie Tibor Bezuška. 



Písomná správa tvorí prílohu č.1 tejto zápisnice. 

 

K bodu 4 : 

Správu o hospodárení MsO SRZ Prievidza za rok 2018 predložila pani Emília 

Homolová. Písomná správa tvorí prílohu č.2 tejto zápisnice. Ďalej predložila návrh 

rozpočtu na rok 2019. Predložený návrh rozpočtu na rok 2019 tvorí prílohu č.3 tejto 

zápisnice. 

 

K bodu 5 : 

Správa o činnosti Kontrolnej komisie MsO za uplynulé obdobie a jej stanovisko 

k ročnej účtovnej uzávierke hospodárenia MsO a k návrhu rozpočtu na rok 2019 

predložil predseda kontrolnej komisie p. Ing. Roman Bujna. Písomná správa tvorí 

prílohu č.4 tejto zápisnice.  

 

K bodu 6 : 

Návrh plánu hlavných úloh MsO na rok 2019 predložil tajomník MsO SRZ Prievidza 

pán Ľubomír Mokrý. Písomná správa tvorí prílohu č.5 tejto zápisnice. 

 

K bodu 7 : 

Správu Mandátovej komisie o účasti delegátov na MK predniesol pán Milan Cápa. 

Písomná správa tvorí prílohu č.6 tejto zápisnice. 

 

K bodu 8 :  

Boli odovzdané vyznamenania. Za zaslúžilú a obetavú prácu v rybárstve odznak III. 

Stupňa bol udelený : Tomášovi Píšovi, Marekovi Murárovi a Jurajovi Grácovi. Odznak 

II. Stupňa bol udelený : Romanovi Sokolovi, Antónií Martincovej a Jánovi 

Geschwandtnerovi. Odznak I. stupňa bol udelený : Miroslavovi Pafčovi.  

 

K bodu 9 : 

Podpredseda MsO SRZ Prievidza Slavomír Uhlár otvoril diskusiu. 

a) Ing. Jozef Lauš – Pozdravil všetkých prítomných a postupne informoval 

o aktuálnom dianí na Rade SRZ. Pripomenul, že za posledné obdobie sa 



udialo viacero zmien v rybárstve a to prijatý nový zákon o rybárstve, nová 

vykonávacia vyhláška k rybárskemu zákonu a taktiež aj nové Stanovy SRZ. 

Predniesol nové ciele, ktoré sa snaží presadzovať na Rade SRZ a to hlavne 

pokiaľ ide o transparentnosť financií. 

 

b) Ing. Ľuboš Jelačič – Pozdravil všetkých prítomných delegátov a poprial veľa 

úspechov do budúcna a poďakoval za vzornú spoluprácu a prácu na vodných 

tokoch. 

 

c) Ivan Kohút – Pozdravil prítomných delegátov a poďakoval za dobrú        

spoluprácu MsO SRZ s obcou Diviacka Nová Ves. 

 

d) Stanislav Zajačka – Dal návrh, aby boli spojené revírov Ťakov potok a O.R. 

Nitry č.2 nanovo zarevírované ako revír O.R. Nitry č.2 v režime s privlastnením 

úlovky a stanovením hornej miery kapra. 

Tibor Bezuška – Podotkol problém s revírom Ťakov potok, nakoľko ide o banskú 

vodu. Pri režime s privlastnením si úlovku bude potrebné nájsť financie na 

zarybnenie tak veľkej vody. To znamená, že sa bude musieť ubrať z násad ostatných 

kaprových revírov našej MsO. Navyše je problematický aj samotný prístup k tomuto 

revíru a môže nastať problém s jeho zarybňovaním. 

Marek Murár - Dal návrh, aby boli spojené revírov Ťakov potok a O.R. Nitry č.2 

nanovo zarevírované ako revír O.R. Nitry č.2 v režime bez privlastnenia si úlovku. 

Juraj Grác – Či má vôbec zmysel revír Ťakov potok, pri takej návštevnosti, aká je 

momentálne. Či vôbec je bezpečné mať takýto revír, keďže ide o pod dolované 

územie. 

Stanislav Zajačka – O režime revíru po spojení Ťakova a O.R. č.2 by si mali 

rozhodnúť ľudia. 

Dušan Gajdoš – Rozhodnúť o danom revíry má zo zákona hlavný hospodár.  

Michal Iliaš – Opýtal sa delegátov, či zase si ideme vychytať ďalšiu peknú vodu ? 

Marek Murár – Opýtal sa, či už sa robil nejaký rozbor vody z Ťakovho potoka ? Či je 

vôbec bezpečné konzumovať ryby z tohto revíru. 

Zdenko Čavojčin – Na revíri O.R. č.2 a Ťakov potok je minimálny predpoklad, že sa 

voda z revírov začne strácať. Dal návrh, aby tie dva zlúčené revíri boli v režime chyť 

a pusť. Určite sa do budúcna bude potrebné zamerať aj na propagáciu revíru medzi 

členmi SRZ. Pokiaľ ide o zdravotný stav rýb, budú odobraté vzorky rýb a tie budú 

zaslané na podrobný rozbor. 

 



 

e) Dušan Gajdoš – Dal návrh, aby sa starý členovia MsO SRZ nepreraďovali do 

obvodných organizácií podľa trvalého bydliska, ale aby sa toto pravidlo týkalo 

len novoprijatých členov. 

Slavomír Uhlár – Vysvetlil p. Gajdošovi problematiku ohľadne preraďovania členov 

podľa miesta bydliska a vysvetlil aj výhody takejto reorganizácie. 

Ing. Jozef Lauš – Priblížil problematiku reorganizácie obvodných organizácií. Je to 

skoro nutnosť v dnešnej dobe, aby MsO fungovala bez problémov. Prisľúbil, že 

prednesie na zasadnutí Rady SRZ náš návrh na zvýšenie rozsahu cien jednotlivých 

povolení na rybolov. 

Václav Mádr – Opýtal sa p. Lauša, či aj v TN prerokovali reorganizácie obv. org. na 

všetkých členských schôdzach ? Či aj oni budú robiť reorganizáciu členov podľa 

miesta bydliska ? Ďalej sa opýtal p. Lauša či už vyhrali súd ohľadne otravy vodných 

tokov a či ich zastupoval právnik z Rady SRZ ? 

Ing. Jozef Lauš – Transformácií členov v TN bola venovaná diskusia na členských 

schôdzach v roku 2019 a na Konferencii budú o tomto návrhu hlasovať. Pokiaľ ide 

o zastupovanie v rámci súdnych sporov, zastupujú sa svojím právnikom, nakoľko 

org. zložka má svoju právnu subjektivitu. 

František Zemánek – Povedal, že súd s HBP a.s. ho mrzí a že sa vtedajší členovia 

mestského výboru nechali uniesť a ovplyvniť bývalým vedením MsO SRZ. Tento súd 

sme bohužiaľ prehrali a treba to rešpektovať. 

Ing. Jozef Otto – Určite má reorganizácia členov zmysel, keďže niektoré obv. org. 

nemajú pridelený žiadny revír o ktorý by sa starali a tým pádom majú aj menej 

povinností oprosti ostatným. 

Slavomír Uhlár – Odpovedal, že reorganizácia obv. org. sa neprijala zámerne na 

Mestskom výbore, aby bol čas na diskusiu. Na členských schôdzach obv. org. mohli 

funkcionári informovať svojich členov, čo sa skoro vo všetkých obv. org. nestalo. 

Prečo neinformovali svojich členov ? V zásade by sa členovia rozdeľovali podľa 

miesta bydliska, okrem detí do 15 rokov. Volení funkcionári dokončia svoj volebný 

mandát do konca obdobia. 

Marek Murár – Pri plánovanej reorganizácií nepočul, ako to bude s členmi MsO, ktorí 

sú z iných okresov ? Navrhol, aby aj členovia z iných okresov boli preradený do 3 a 7 

obv. org. 

František Zemánek – Povedal, že treba sa na to všetko pozrieť objektívne a nájsť 

nejaký kompromis. Hlavne sa to celé týka zrejme dôchodcov. Treba o tom ďalej 

rokovať a hľadať kompromis. 



Ján Radosa – Navrhol, aby sa urobil plán toho, kto a kde bude premiestnený 

a uverejniť to, aby to členovia MsO vedeli v predstihu. Ďalej navrhol, aby deti do 18 

rokov boli mimo tohto pravidla pri prerozdeľovaní. 

 

f) Juraj Dolník – Dal návrh na zmenu v brigádnickom poriadku MsO. Konkrétne 

žiada doplniť, aby členovi MsO po neodpracovaní brigády na pstruhových 

vodách nebola v ďalšej sezóne vydaná povolenka na pstruhové vody. 

Miloslav Kleman – Potvrdil návrh p. Dolníka, nakoľko je problém pri brigádach na 

pstruhových vodách. Kto iný urobí tú robotu, keď nie členovia SRZ ? 

Ing. Jozef Otto – Pripomenul, že treba efektívne využiť financie z brigád. Za peniaze 

si predsa vieme alternatívne kúpiť, či zaplatiť firmu na údržbu našich revírov. 

Miloslav Kleman – Nech sa teda urobí fond z brigád na zaplatenie ľudí, ktorí budú 

odrábať dané brigády. 

Slavomír Uhlár – Vytkol, že sa 4.obv. org  podarilo zdevastovať už jeden tečúci 

potok a teraz idú na druhý. Je naozaj potrebné stavať a vytvárať kaskády na malom 

potoku ? V takomto prípade ide o diskrimináciu členov MsO. Nemôžeme potom 

vydať povolenku ani kaprárovi, ktorý neodrobí brigádu na kaprovej vode. 

Ján Mišovic – K pstruhovej povolenke. Nevie si predstaviť nevydanie povolenia, ak 

si člen neodpracuje brigádu. Vždy predsa má na výber alternatívu, že si brigádu 

zaplatí. 

Juraj Grác – Podotkol nutnosť brigád na pstruhových vodách, keďže všetky 

pstruhové revíri sú z veľkej časti neprístupné. 

Ľudovít Bakus – Opýtal sa, aká je situácia na pstruhových vodách MsO, či ich treba 

čistiť a podobne ? Nech sa vyjadrí hlavný hospodár MsO. 

Zdenko Čavojčin – Odpovedal, že vlani boli urobené rôzne prieskumy na našich 

revíroch. Ryby neboli v úseku kaskád, preto sa treba zamerať skôr na vytváranie 

prirodzených úkrytov pre ryby. Hlavne zbavovať sa plastového odpadu. 

 

 

g) Štefan Holubec  -  Do kedy budeme musieť chodiť odrábať brigády ? Stále sa 

predlžuje vek, do kedy sa musia odrábať. 

Zdenko Čavojčin – Odpovedal, že sa predlžuje stále aj vek odchodu ľudí do 

dôchodku, tak aj naša MsO reagovala úpravou brigádnického poriadku v tejto téme.  

Michal Iliaš – Sme dobrovoľná organizácia, nech si nekúpi povolenku, keď nechce 

robiť brigády. 

 



h) Oliver Divéky – Opýtal sa, prečo stále musia členovia MsO platiť všetky 

úhrady v SLSP, nakoľko platia veľmi vysoké poplatky banke. 

Tibor Bezuška – Odpovedal, že zisťoval výšku poplatkov za platby vo viacerých 

bankách a výsledok bol taký, že rozdiely sú naozaj minimálne. Prechod do inej banky 

nie je až tak jednoduchý. SLSP nám sprístupnila pasívny prístup na náš účet a to 

bezplatne. Prisľúbil, že do budúcna budú predtlačené nové šeky na platbu, na 

ktorých nebude vytlačené – platiť len v Slovenskej sporiteľni. 

Marek Murár – Navrhol, aby sa dali šeky platiť na každej pošte, nakoľko pobočky sú 

naozaj dostupnejšie. 

Roman Bujna – Doplnil k platbe šekom. Platiť sa môže všade. Treba len zo šeku 

vyhodiť usmernenie, že sa musí platiť len v SLSP. Ideálne je platiť to prevodom 

z účtu a nie šekom. Potom je to úplne bez poplatkov. 

i) Marek Murár – Opýtal sa vedenia MsO, prečo sa stále nezačalo nič robiť 

s výkupom pozemkov pod vodnými plochami ? Je nutné túto problematiku 

začať riešiť. Treba to doplniť do plánu úloh. 

Roman Bujna – Prečo výkup pozemkov ? Treba sa zamerať a pozrieť aj na prístupy 

k vode. To bude aj do budúcna dôležité. Ďalej sa zamerať na výkup aj malých 

pozemkov pod vodnými plochami, aby sme sa stali spolumajiteľmi pozemkov pod 

vodnými plochami. 

Ing. Jozef Otto – Poradil, aby sa začalo s výkupom pozemkov a aby MsO bola 

spolumajiteľom, pretože do budúcna bude musieť byť prizvaná k ďalším prípadným 

rokovaniam. 

Slavomír Uhlár – Poznamenal, že výkup pozemkov nie je až tak jednoduchý a rýchli 

proces. Keď sa pozrieme na naše vodné plochy, tak O.R. č.1 – je uzavretá nájomná 

zmluva na pozemky s mestom Bojnice. VN Nováky a VN Nitrianske Rudno – Ide 

o vyvlastnené pozemky a majiteľom je štát. VN Brezany – patria cirkvi a momentálne 

sú nepredajné. VN Lazany a VN Kanianka – pozemky nie sú vysporiadané 

s pôvodnými vlastníkmi. Treba si uvedomiť aj kúpnu cenu týchto pozemkov. Treba si 

uvedomiť aj to, že do budúcna budeme musieť platiť aj nájom za vodné plochy. 

Ing. Jozef Lauš – Podotkol, že nový zákon o rybárstve dáva priestor k tomu, aby sa 

podnikalo na vodných plochách. Treba sa naozaj zamerať na výkup týchto 

pozemkov, aj keď s menšími výmerami. 

 

j) Zdenko Čavojčin – Pripomenul, že treba sledovať rentabilitu chovu rýb na RH 

Lúkovica a odchovať minimálne 125 000 ks Pp1 a 300kg Zu1. 



Marek Murár – Opýtal sa hlavného hospodára MsO, koľko vieme reálne na RH 

Lúkovica vychovať Pp1 ? Je to viac ako 125 000ks ? Treba zvýšiť výťažnosť tohto 

strediska. Do plánu úloh doplniť, aby sa zvýšila vyťaženosť RH Lúkovica. 

Zdenko Čavojčin – Opýtal sa pána Murára, čo bude MsO robiť s Pp1 v prípade 

úspechu, ak dochová viac ako je potrebné do našich revírov ? 

Slavomír Uhlár - Plán hlavných úloh nemôže viazať hlavného hospodára MsO 

k takému niečomu. Takéto veci treba riešiť na zasadnutí Mestského výboru. 

 

k) Zdenko Čavojčin – Chcel by do plánovaného rozpočtu MsO pre rok 2019 

doplniť položku 3000 € pre potreby rybárskej stráže. Túto sumu by podľa 

potreby rozdelil vedúci rybárskej stráže. Túto položku ale podmieniť tým, že 

vďaka činnosti rybárskej stráže sa zvýši výťažnosť pstruha dúhového 2-

ročného aspoň na 70%. 

Marek Murár – Podporil návrh, na pridelenie financií pre rybársku stráž. Netreba to 

zanedbávať aj do budúcna. 

Slavomír Uhlár – RS v minulosti nemala nič. Postupne sa im stále pridáva. Sú 

vybavený a dostávajú bezplatné povolenia na rybolov. Nevidím dôvod vyčleniť 3000 

€ pre účely RS. Treba, aby sa urobila analýza a rozhodol o tom aj Mestský výbor 

a nie Mestská konferencia. 

Tibor Bezuška – Tiež poznamenal, že táto položka by nemusela byť potrebná. 

Každý návrh a požiadavka RS bola prerokovaná a schválená na zasadnutí 

Mestského výboru. 

 

l) Zdenko Čavojčin – Dal návrh, aby na všetkých revíroch MsO bola schválená 

horná miera kapra v dĺžke 70cm. 

Marek Murár – K návrhu hornej miery rýb pripomienkoval, aby sa na VN Kanianka, 

VN Lazany a VN Brezany schválila horná miera kapra 60cm a to na najbližšie 3 roky 

a potom sa uvidí čo ďalej. 

 

m) Marek Murár – Dal návrh, aby sa trovy konania Disciplinárnej komisie 

z pôvodnej sumy 16,50 € zvýšili na sumu 33 €. 

 

n) Zdenko Čavojčin – Pripomenul, že brigádnický poriadok MsO musí byť 

upravený podľa nového rybárskeho zákona a vykonávacej vyhlášky. Upravený 

brigádnický poriadok tvorí prílohu č.7 tejto zápisnice. Taktiež navrhol, aby 



nefinančné plnenie brigád mohol prijať až po konzultácií so štatutármi MsO 

a preverení potrebnosti. Následne dal predsedajúci za tieto návrhy hlasovať. 

Hlasovanie :      Za : 68    Proti : 0   Zdržalo sa : 0 

Návrh bol schválený. 

 

Po tomto diskusnom príspevku predsedajúci Slavomír Uhlár diskusiu ukončil. 

 

K bodu 10 : 

 

Predseda Návrhovej komisie pán Milan Hrdý prečítal návrh uznesenia. 

 

Predsedajúci pán Slavomír Uhlár dal hlasovať o návrhu, aby členovi MsO, ktorý si 

v danom roku neodpracuje brigádu na pstruhovej vode, nebola vydaná povolenka na 

pstruhové vody v ďalšom roku. 

 

Hlasovanie :      Za : 7    Proti :    Zdržalo sa :  

Návrh nebol schválený. 

 

Predsedajúci pán Slavomír Uhlár dal hlasovať o návrhu na reorganizáciu členskej 

základne MsO a to zaradenie jednotlivých členov MsO do obvodných organizácií 

podľa adresy trvalého bydliska člena, okrem detí do 18 rokov a funkcionárov, ktorí si 

dokončia svoj volebný mandát. Po jeho skončení budú preradení do zodpovedajúcej 

obvodnej organizácie. Členovia MsO SRZ Prievidza z iných okresov a Handlovej 

ostanú zaradení bez zmeny.  

 

Hlasovanie :      Za : 38    Proti :    Zdržalo sa :  

Návrh bol schválený. 

 

 

Predsedajúci pán Slavomír Uhlár dal hlasovať o návrhu na zavedenie hornej miery 

u kapra na 70cm na všetkých lovných revíroch MsO. 



 

Hlasovanie :      Za : 68    Proti : 0   Zdržalo sa : 0 

Návrh bol schválený. 

 

Predsedajúci pán Slavomír Uhlár dal hlasovať o návrhu, aby spojený revír Ťakov 

potok a O.R. č.2 bol evidovaný ako revír O.R. č.2 s režimom bez privlastnenia si 

úlovku. 

Hlasovanie :      Za : 64    Proti : 1   Zdržalo sa : 3 

Návrh bol schválený. 

 

Následne predsedajúci pán Slavomír Uhlár dal hlasovať o prijatí návrhu uznesenia 

spolu so zapracovanými zmenami, tak ako ho predložila Návrhová komisia. Návrh 

uznesenia tvorí prílohu č.9 tejto zápisnice. 

 

Hlasovanie :      Za : 60    Proti : 6   Zdržalo sa : 2 

Uznesenie bolo schválené. 

 

K bodu 11: 

Po prerokovaní všetkých bodov programu poďakoval predsedajúci prítomným 

delegátom za účasť a ukončil rokovanie delegátov Mestskej konferencie. 

 

 

 

 

 

 

 

    Tibor Bezuška    Ľubomír Mokrý 

Predseda MsO SRZ Tajomník MsO SRZ 

 



          Slovenský rybársky zväz – Mestská  organizácia SRZ v Prievidzi   
       

                         U z n e s e n i e 
 

z Mestskej konferencie Slovenského rybárskeho zväzu Prievidza, 
konanej dňa 6. apríla 2019 v Diviackej Novej Vsi. 

 
 

 

Mestská konferencia MsO  SRZ v Prievidzi po prerokovaní všetkých bodov programu 
prijíma toto uznesenie: 
 

I. Konštatuje 
A/ Boli splnené všetky podmienky pre dôstojný priebeh dnešnej Mestskej konferencie MsO 

SRZ v Prievidzi. 

B/ Boli prerokované všetky body plánovaného programu dnešnej Mestskej konferencie   

MsO SRZ v Prievidzi.  

 

II. Berie na vedomie 
 

A/ Diskusné príspevky, ktoré na konferencii odzneli 

B/ Udelené  vyznamenania členom MsO SRZ Prievidza. 

 

Čestný odznak „ Za zásluhy“ 3 stupeň: 

 

Tomášovi Píšovi, Marekovi Murárovi, Jurajovi Grácovi 

 

 

 

Čestný odznak „ Za zásluhy“ 2 stupeň : 

 

Antónii Martincovej, Jánovi Geschwandtnerovi, Romanovi Sokolovi 

 



 

 

Čestný odznak „ Za zásluhy“ 1 stupeň 

 

Miroslavovi Pafčovi 

 

 

 

III. Schvaľuje 
 

A/ Správu o činnosti MsO SRZ Prievidza za rok 2018 

 

B/ Plán hlavných úloh MsO SRZ Prievidza na rok 2019 

 

C/ Účtovnú závierku MsO SRZ Prievidza za rok 2018 

 

D/ Rozpočet MsO SRZ  Prievidza na rok 2019 

 

E/ Správu o činnosti Kontrolnej komisie MsO SRZ Prievidza za rok 2018 a jej stanovisko   

     k účtovnej závierke za rok 2018 a k návrhu rozpočtu pre rok 2019 

F/ Správu Mandátovej komisie o účasti delegátov na dnešnej Mestskej konferencii a jej  

      uznášaniaschopnosti   

 

G/ Reorganizáciu členskej základne a to zaradenie jednotlivých členov  do obvodných 

organizácií  podľa adresy trvalého bydliska člena, okrem detí do 18 rokov a funkcionárov 

ktorí si dokončia svoj volebný mandát. Po jeho skončení budú preradení do zodpovedajúcej 

obvodnej organizácie. Členovia MsO SRZ Prievidza z iných okresov a Handlovej zostanú 

zaradení bez zmeny. 

 

 

 



IV. Ukladá 
                                                   

 

A/ Prerokovať diskusné príspevky, ktoré odzneli na Mestskej konferencii s cieľom    riešenia 

nastolených problémov. Príspevky týkajúce sa problematiky a pôsobnosti  Rady SRZ zaslať 

nadriadenému orgánu.       

 Termín: do 30.4.2019                                         Zodpovedný: predseda MsO SRZ 

 

B/ Informovať členov  MsO SRZ Prievidza cez svoju internetovú stránku o priebehu  

a záveroch Mestskej konferencie  vrátane ročnej závierky za rok 2018 a rozpočtu MsO SRZ 

na rok 2019  

Termín: do 31.5. 2019                                         Zodpovedný: tajomník MsO              

   

C/ V záujme zlepšovania ekológie revírov a životného prostredia pokračovať v spolupráci so 

samosprávami miest a obcí regiónu okresu Prievidza, Obvodným úradom životného 

prostredia, Slovenským vodohospodárskym podnikom – povodím Hornej Nitry. 

Termín: rok 2019                                                 Zodpovedný: výbor  MsO  SRZ                                              

 

D/ Dva krát ročne pre jednať vo výbore MsO plnenie úloh a uznesenie Mestskej konferencie, 

vrátane rozpočtu MsO.  

Termín: ako v texte                  Zodpovedný: predseda MsO SRZ  
                                                                                                                                                         
E/  Žiadať Radu SRZ o výmenu revíru VN Nitrianske Rudno vo zväzovom kaprovom povolení 

za revír VN Nováky 

Termín:   do 1.6.2019                                            Zodpovedný: tajomník MsO SRZ    
 
 

F/ Naďalej propagovať prácu a činnosť MsO SRZ Prievidza osobne, internetom, 

v regionálnych verejnoprávnych  médiách . 

Termín: rok 2019                              Zodpovedný: výbor MsO SRZ 
                                     a predsedníctvo MsO 

 

G/ Pokračovať v praxi   prijímania  nových členov MsO SRZ aj v roku 2019, vrátane     

poplatkov za zápisné a skúšky   

Termín:  rok 2019                            Zodpovedný: výbor MsO      
                                                                                                        



 

H/ Podpredsedovi mestskej organizácie pripravovať každoročne návrh rozpočtu  mestskej 

organizácie, priebežne čerpanie rozpočtu počas roka a pripraviť celoročné čerpanie financií 

pre potreby kontrolnej komisie  

 Termín: priebežne                              Zodpovedný:  podpredseda 
MsO   
  
 

I/  Žiadať Radu SRZ o zjednotenie podmienok pre vydávanie lipňových zväzových povolení 

pre členov SRZ 

Termín:   rok 2019                                                  Zodpovedný: výbor MsO SRZ 

 

j/  Žiadať Radu SRZ o rozšírenie rozsahu cien pstruhových povolení a takom rozsahu ako sú 

ceny kaprových miestnych povolení 

Termín : do konca apríla 2019          Zodpovedný : tajomník MsO   

 

k/ Zmenu v brigádnickom poriadku MsO  podľa návrhu hlavného hospodára. Celé znenie 

zmeny bude uvedené v novom brigádnickom poriadku. 

 

Termín : do 15.4.2019           Zodpovedný : tajomník MsO 

 

L/ Zavedenie hornej lovnej miery u kapra na 70 cm na všetkých lovných revíroch MsO SRZ 

Prievidza od roku 2020. 

 

Termín : rok 2020            Zodpovedný : Hospodár MsO 

 

M/ Spojený revír Ťakov potok a OR2 evidovať ako revír OR2 s režimom Bez privlastnenia 

úlovku. 

 

Termín : podľa schválenia min. živ. prostredia       Zodpovedný : Hospodár MsO 

 

Ľubomír Mokrý                                                                            Tibor Bezuška       

         tajomník MsO SRZ                                                                       predseda MsO SRZ 


